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Háború Ukrajnában. Napi frissítés. 24. nap [2022.03.19. 10:00]

Külpolitika. Zelenszkij elnök az EB elnökével, Ursula von der Leyennel folytatott beszélgetéséről így tájékoztatott:
„Az EB következtetése Ukrajna EU-tagsági kérelméről néhány hónapon belül elkészül”. Eközben Mateusz
Morawiecki, Lengyelország miniszterelnöke bejelentette az „Anti-Putyin Shield” programot. A program
középpontjában a lengyel és az európai gazdaság orosztalanítása, az energiadiverzifikáció, a munkahelyteremtés és
a gazdálkodók támogatása áll.

„Nem szívesen látott”. Az Európai Parlament megtiltja az orosz és fehérorosz diplomaták belépését épületeibe –
mondta Roberta Metsola, az EP elnöke. Bulgária 10 orosz diplomatát is kiutasított, ezután Lettország, Litvánia és
Észtország 72 órát adott arra, hogy az orosz diplomaták elhagyják országukat.

USA-Kína. Joe Biden, az USA elnöke kétórás videókonferencián találkozott Xi Jinping kínai elnökkel és
figyelmeztette őt a „lehetséges következményeiről, ha Kína anyagi támogatást nyújtana Oroszországnak”. Kína most
is megerősítette azt, hogy senkinek sem áll érdekében az, hogy csatlakozzanak a háborúhoz, valamint tagadta
szándékát a Kreml támogatását illetően.

Putyin színre lép. Az ukrajnai háború kezdete óta most jelent meg nyilvánosan először Putyin. Fellépését Krím
Oroszország általi annektálásának 8. évfordulójának és a mostani háború népszerűsítésének szentelte. Moszkva
legnagyobb stadionjában több tízezres tömeg előtt szólalt fel. A hivatalos orosz közvélemény-kutatások és a pénteki
orosz nagygyűlés megkérdőjelezhető, mivel Oroszország jól megszervezett adatmanipulációs rendszerrel
rendelkezik, és gyakran nyomást gyakorol a nemzeti vállalatok dolgozóira, bár egy független kutatócsoport
nemrégiben végzett felmérése szerint az oroszok 58%-a támogatja Putyin döntéseit.

Ostromlott városok. Az ukrán vezérkar beszámolója szerint az orosz csapatok részleges sikert értek el
Donyeckben – sikerült átmenetileg elvágniuk az ukrán csapatokat az Azov-tengertől. Mariupol és Bergyanszk a két
legfontosabb kikötőváros az Azov-tenger mentén, amely a Fekete-tengerhez csatlakozik – elestük hatalmas
veszteség lenne Ukrajnának. Harkovban egy orosz rakéta megsemmisítette az ukrán elnök adminisztrációja alá
tartozó Nemzeti Közigazgatási Akadémia Harkovi Regionális Közigazgatási Intézetének helyiségeit. Szumiban a
tüzérségi bombázás hatására kigyulladt egy több, mint 6000 négyzetméter alapterületű festék- és lakk raktár. A
Szumi régióban található Trosztyanecben az orosz csapatok egy kórházat ágyúztak. Kijevben az orosz
nehéztüzérség lőtte a Szvjatosinszkij negyedben található lakóövezetet. A Donyeck régióbeli Kramatorszkot súlyos
tüzérségi támadás érte. Több tucat áldozatot jelentettek Mikolajivban a reggeli ágyúzás és légicsapás után. Mikolajiv
polgármestere azt jelentette, hogy nem volt lehetőség a légi riadó rendszer elindítására, mivel a csapást közelről
indították, vagy Herszonból vagy a Krímből.

Velykoburlytska összevont községének vezetőjét kiengedték az orosz fogságból. Nova Kakhovka város titkára
viszont már második napja van orosz fogságban. Felesége elmondása szerint kínozzák és fenyegették, hogy
változtassa meg negatív véleményét Oroszországgal kapcsolatban és esküdjön hűséget.

Humanitárius helyzet. Az Elnöki Hivatal tájékoztatása alapján 9,145 embert evakuáltak a mai nap folyamán
humanitárius folyosókon keresztül – 4,972 főt Mariupolból, közülük 1,124 gyereket. A deniszovai ukrán ombudsman
beszámolója szerint 130 embert menekítettek ki a Mariupoli színház romjai alól, míg az ottrekedtek száma 1 000 fő
fölött van. Görögország miniszterelnöke bejelentette, hogy készek újjáépíten a mariupoli szülészeti klinikát. A döntés
ahhoz kapcsolódik, hogy az ukrajnai görögök főleg Donyeck régiójában, leginkább Mariupolhoz közel élnek.

Média támadás alatt. Az orosz csapatok továbbra is célba veszik a frontról tudósító média munkatársait.
„Tudósítónkat, Victoria Roshchyna-t foglyul ejtették az orosz megszállók. A háború kezdete óta Kelet- és Dél-Ukrajna
harci zónáiból tudósított. Március 12-e óta nem tudjuk felvenni a kapcsolatot Victoriával.” – mondta a Hromadske
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International. Mindeközben az ukrán TV-csatornák (ICTV, 1+1, Nastoyashcheye Vremia) újságírói bombatámadás
alá kerültek. Kövesse napi figyelemmel a helyzetet az ukrajnai média képviselőivel.

Üzlet. A háború kezdete óta több, mint 220 nemzetközi vállalat hagyta el Oroszországot. Habár olyan globális cégek,
mint a Nestlé, Danone, Unilever, P&G, Volkswage, BMW (https://twitter.com/BMW) és a Mercedes továbbra is
folytatja tevékenységét. A Danone-t és a Nestlé-t kemény kritikák érik a nyilvánosság részéről. Folytatják az üzleti
tevékenységüket Oroszországban, bébiételeket és gyerekételeket adva el egy olyan országnak, amely gyerekeket öl
Ukrajnában.

Kultúra. A háború kezdete óta néhány ukrán művészt is megöltek az orosz csapatok. Artem Datsyshyn ukrán balett
táncos az orosz megszállók ágyútűze alá került. Súlyosan megsebesült és később a kórházban belehalt sérüléseibe.
Oksana Shvets neves színésznőt egy rakétatámadás ölte meg.

Tudj meg többet Mariupolról. A Takflix nevű ukrán streaming szolgáltatás kiadott egy négy rövid részből álló filmet,
amit a mariupoli lakosok készítettek 2017-2021 között. A jegyekből befolyt összeg 50%-a Mariupol városi
önkormányzat költségvetéséhez kerül a sürgős humanitárius költségek fedezésére, melyet az orosz invázió idézett
elő. Itt megtekintheti.

Statisztika:

● A Pentagon jelentése alapján több, mint 1 080 rakétát lőttek ki Ukrajnára a teljes invázió óta.
● A háború kezdete óta 222 ember halt meg Kijevbe, köztük 60 civil, 4 gyerek. 889 ember megsérült, köztük

241 civil, és 18 gyerek.
● Közel 10 millió ukrán kényszerült elhagyni otthonát, akik közül 6,5 milliót belföldön helyeztek el, és további

3,2 millió elhagyta Ukrajnát.
● Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkarának becslései alapján az orosz csapatok veszteségei 2022. március

19.-én, reggel 6-kor a következők: gyalogság – körülbelül 14 400, tankok – 466, páncélozott járművek –
1470, tüzérségi rendszerek – 213, rakétakilövő állomások – 72, légvédelmi rendszerek – 44, repülőgépek –
95, helikopterek – 115, nem páncélozott járművek – 914, könnyű motorcsónakok – 3, üzemanyag tankerek –
60, bevetési-taktikai szintű drónok – 17, speciális felszerelés – 11

Minden tett számít, nincs túl csekély hozzájárulás!

● Bojkottáld azokat a cégeket, amelyek még mindig folytatják tevékenységüket Oroszországban (Nestle,
Danone, Unilever) – ha tőlük vásárolsz, azzal az orosz sereget és Ukrajna orosz invázióját támogatod.
Támogasd a helyi termelőket, értékelni fogják.

● Akár egy kattintással is támogathatod a City of Goodness-t (anyáknak és gyermekeiknek segítenek). Segítsd
az Ukraine Aid Centre-t Lviv-ben, a Lesia Ukrainka színházban (menekülteket szállásolnak el és
támogatnak).

● Támogasd a hozzád legközelebbi humanitárius központot.
● Oszd meg a friss információkat az ukrajnai helyzetről mind a közösségi, mind a helyi médiával ennek az

rövid összefoglalónak a terjesztésével.
● Iratkozz fel mindennapos frissítésekre Twitteren és a weboldalunkra.

Köszönjük, hogy támogatja Ukrajnát! Slava Ukraini! Dicsőség Ukrajnának!
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